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 Č. dílu Popis

Had ICE 199512501 č ervená

k o NCov Á  Př IPo JENÍ 199512530 g  1/4” vnější se 120° ext. těsnicím kuželem ( cms )
199512534 g  1/4” vnější plochý koncovka pro měděnou podložku
199512531 těsnicí hlava (60°) + g  1/4” vnitřní otočná matice
199512533 m16x1,5 vnější s 60° ext. kuželem
199512532 59° ext. těsnicí kužel + 9/16”-18 unf  vnější otočná matice

Př ÍSL u ŠENS tv Í 199511880 o chranná hadice pVc

Všechna připojení závitů jsou uvedena v souladu s normami iso .  u  autorizovaného distributora společnosti cejn  si ověřte dostupnost a ceny.  
n avštivte naše webové stránky www.cejn.com, kde lze získat obecné rady ohledně údržby.

Vysokotlaká hadice – 250 MPa (DN 5)

tECHNIC ké Úda JE   

d esign  ............................................................ Vnitřní trubice z polyoxymetylenu ( pom ), 6 spirálových vrstev z vysoce pevného 
ocelového drátu, vnější pouzdro z polyamidu ( pa )

Id  x od  (mm)  ................................................ 4.7 x 13.0 mm
Max. pracovní tlak  ........................................ 250.0 mpa 
Min. tlak při roztržení ................................... 625.0 mpa 
Min radius ohybu  .......................................... 175 mm (6.9")
Váha  ............................................................... 410 g/m (14.4 unce)
r ozsah teplot  ................................................ -40° c  – +100° c  (-40° f  – +212° f )

Hadice

 Č. dílu Popis

Had ICE 199513001 modrá

k o NCové Př IPo JENÍ 199513030 9/16”- 18 unf  vnitřní otočné spojení
199513031 1/4”- 28 unf  levé
199513032 m16 x 1,5 vnější

Př ÍSL u ŠENS tv Í 199511880 o chranná hadice pVc

Všechna připojení závitů jsou uvedena v souladu s normami iso .  u  autorizovaného distributora společnosti cejn  si ověřte dostupnost a ceny.  
n avštivte naše webové stránky www.cejn.com, kde lze získat obecné rady ohledně údržby.

Vysokotlaká hadice – 300 MPa (DN 4)

tECHNIC ké Úda JE   

d esign  ............................................................ Vnitřní trubice z polyoxymetylenu ( pom ), 6 spirálových vrstev z vysoce pevného 
ocelového drátu, vnější pouzdro z polyamidu ( pa )

Id  x od  (mm)  ................................................ 3.9 x 11.5 mm
Max. pracovní tlak  ........................................ 300.0 mpa 
Min. tlak při roztržení ................................... 700.0 mpa 
Min radius ohybu  .......................................... 140 mm (5.5")
Váha  ............................................................... 290 g/m (10.2 unce)
r ozsah teplot  ................................................ -40° c  – +100° c  (-40° f  – +212° f )


